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درجة ممارسة مديري المدارس للرقابة اإلدارية وعالقتها باألداء الوظيفي للمعلمين من وجهة نظر 
 المديرين والمعلمين في سلطنة ُعمان
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 ملخص: 

يةة والق تاةر إلةرألدا  درجةة ممررسةة مةد رل المةدارر للر رإلةة ا دار  للةاهدفت الدراسةة للةا التعةر  
الةةوفي ل للمعلمةة   مةة  وجاةةة نفةةر المةةد ري  والمعلمةة   فةةل منرففةةة جنةةوا الإلر نةةة إلسةةل نة ال مةةر . 

( مد را ومةد ر،،ت  اتتيةرره  إل ري ةش الئةوا ية، 96( معلمر ومعلمة، و)725نت ال نة الدراسة م  )وتكو  
رافةرت المعيرريةة، ومعرمةر ارتإلةر  ت  نسرا المتوسة رت النسةرةية، واحننولإلجرإلة ال  أس لة الدراسة 

 . ة رسو  

وأفارت النتر ج أ  درجة ممررسة مد رل المدارر للر رإلة ا دارية  ةد جةر ت ةدرجةة مرت عةة.  مةر 
 مةةر ة نةةت الدراسةةة وجةةود الق ةةة أفاةةرت أ  مسةةتود األدا  الةةوفي ل للمعلمةة    رنةةت ةدرجةةة مرت عةةة. 

 .دارية ومستود األدا  الوفي ل للمعلم   ردية موجإلة ة   ممررسة المد ري  للر رإلة ا 

 .الر رإلة ا دارية، األدا  الوفي ل، المعلم  ، المد ري ، سل نة ال مر : المفتوحيةالكلمات 
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Abstract 

The study aimed at identifying the practice degree of the school 

adminstrators for management control and its relation to the functional 

performance of teachers from the perspective of managers and teachers in 

the governorate of Al. Batinah South in the Sultanate of Oman. The study 

sample consisted of (527) male and female teachers, and (69) male and 

female administrators.  

Means, standard deviations, self-correlation coefficient, were computed 

to answer the study questions. The study results showed that practice degree 

of the school administrators for management control was high. The study 

results also showed that the level of functional performance of teachers was 

also high. The study also demonstrated the existence of a positive 

relationship between the administrators' practice for the management control 

and the functional performance level for teachers. 

 

Keywords: Management control, Functional performance, School 

administrators, Teachers, Sultanate of Oman. 
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 :المقدمة
الر رإلة ا داريةة مة  العنر ةر الر يسةية للعمليةة ا داريةة التةل ي ةو  ةاةر المةد ر فةل أل مسةتود  تعد  
،وتفاةر أهم تاةر مة  تةقل ضةمر  التن  ةا ال عةرل للت ةم والةةرامج والتن ةك فيمةر ل   ةةر  األدا  لدارل 

 يس ر فل اتجره تن  ك األهدا  وف ر للت م المرسومة. 
ل الال ي و  إلةش مةد ر المدرسةة  ت لةا تةوافر مجموالةة مة  الت ةر ز والمم ة ات ل  الدور الريرد

متتلةةةل المسةةةتويرت العلميةةةة، والا رفيةةةة، والتةةةةر، العمليةةةة،  التةةةل تههلةةةش لل يةةةر  إل الإلةةةر  هةةةاا الةةةدور اللةةةا
 معرفيةة، وأ  تكةو  النةده درايةة مة  ، وح ةةد مة  أ   ن لةك مةد ر المدرسةةوال ةدر،، والةا ر  ور رهةر

ممررسرت تكي يةة، وتو عةرت الرليةة ومتوا ةلة إلننو العمر، وأ   تم   مد ر المدرسة  ل جرةية اتجرهرت
ومرا إلة دا مةة ألدا  التقم ةا، وت ةوي  ألدا  المدرسةة، وت ةوير مسةتمر للجاةر  التعليمةل وف ةر لنرجةرت 

المدرسة، جوهرية، تدفع للا تنس   أدا   ت ر ز رهية مئتر ة، وت عدُّ هاهش لدي تكو   وأ  المدرسة
 (. 2202والتغ  ر المنئود )العمرات،  والت وير وتهدل إلرلترلل للا تن  ك األهدا 

التل تت  داتر  ارو يرس وتفار أهمية الر رإلة ا دارية  ونار تعمر اللا تند د درجة أدا  األنئ ة
ت ةم  سةاإلنأ  مةر  ةت  تن  ةاه  ةت   للةاإلن ة   ةت  التعةر  مة  تقلاةر المدرسة إلغية تن  ك أهدافار، 
، فاةةةل المليةةةة مت  ةةةة ومنفمةةةة تاةةةد  للةةةا وضةةةع معةةةر  ر لةةة دا  مةةة  لةةةش داتةةةر المهسسةةةرت العرمةةةة

الم ترض أ  تكو  موضوالة مسإل ًر ألوجش األنئ ة المتتل ة، وإلمر  ت ك مع األهدا  المرجوتن ي ار؛ 
ا ر متإلةردًح فال الجار  الع ةل للتنفي  نفرًا لتعرضار لكر تلية م  تقير الك التنفي ، وي ةو  التة 

 (. 0661؛ يررل، 2229؛ أةومرضل، 2222)ال رالورل، 
فل المهسسة يس ر وفك مر     الر رإلة إل نار الوفي ة التل تعنا إلرلت كد م  أ   ر ئلوتعر  

إلرلعمر وفك الت ة الموضوالة  اروتوج ا ت م لش، أوهل الوفي ة التل تعنا ةتنفي  الجاود التر ة
 (. 0667هدا  المرروإلة )ال الةا،م  أجر الو ول للا تن  ك األ

( إل   الملية الر رإلة هل المليش التن ك م  مدد لنجر  األهدا  0665ة نمر  رد النعيمل )
عمليش التن ك  ( إل نار 2222المرسومة والكئل ال  احننرافرت وت نينار. فيمر يعرفار المجاوا )
لعمر اللا تال لار فل ا  ر م  مدد لنجر  األهدا  المةتغر،، والكئل ال  معو رت تن ي ار، وا

 و ت مم  . 
( الال 2229( الوارد فل نري  )Paterاألكار وضونر وئموح تعريل ة تر ) التعري رتوم  ة   

العمر واألدا  ال علل  ة رد إل   الر رإلة تمار لندد وفر ل العملية ا دارية، والتل تاد  للا مرا إل
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  ر ر رةية ي رر  ةار هاا األدا ، وفا ضو  نتر ج و يرسش وم ررنتش مع مر هومت م، وإلرستتدا  معر
الم ررنة  ت  تند د ا نجر ات ا  جرةية التل  جا تع ي هر، واحننرافرت السلةية التل  جا ت نينار 

 ةار مست إلق، وم  ا  تن  ك األهدا  الم لوإلة. وتجن  
واجا  ومل لمد رل أ  الر رإلة هل  للا ويئ ر م تا ت وي  ةرنرمج الت وير ل م  المتند، 

ة ل م رةر الت م واألهدا  الموضوالالمئروع داتلير ي ومو  فيش إلرل نز المنتف  للت د  ال عل
(UNDP, 2002(  أمر تئ رمو .)Chirmon ف رد إل   الر رإلة هل الملية  يرر األدا  واتترا )

لر رإلة الت كد م  ا جرا ات الضرورية لضمر  الو ول للا النتر ج المرروإلة، فرلاد  النار ل م  ا
هوم لوا، و الك الت كد م  أ  األدا  ال علل ين ك األهدا  )در،  إلنساأ  الت م  د ت  تن  اهر 

 (. 2200وجود،، 
وتئ ر الر رإلة للا الملية ت  ةي  األدا  إلرسةتتدا  معةر  ر منةدد، مسةإل ًر، واتتةرا ال ةرارات ال ةنينة 

 مة  مم نةة درجةة إل   ةا مدرسةة وأهةدافارةاةد  ضةمر  رريةرت ال فةل ضةو  المليةة الت  ةي ، والةك
 فةل نجةر اتا  مةع وم ررنتاةر ماةروت  ي إلرتتإلةرر نتةر ج األدا  ال علةل الر رإلةة وال عرليةة، وتاةت  الك ريةة

 الت ةنينية ا جةرا ات واتتةرا أواحننرافةرت تند ةد احتتقفةرت والنةوع ةاةد  الك  ن   الت ة، م 
للا الت كةد مة  أ  مسةتود  ل أدت لل ار،  مر وتاد  الر رإلةاألسإلرا أوالمعو رت الت فل ضو  الق مة

الاةد ، وتعمةر اللةا تند ةد مةوا    تن  ةك للةا الت ةة سة هدير  تن  ةا فةل المتإلعةة األدا  وال ةر  
 مة  نةوع الضعل ومعرلجتار،  مر وتاد  للا المنرففة اللا ن و  العرمل   فةل المدرسةة، وتن  ةك

 (. 2225نس  ، العرمل   ) ألدا  أوالتوافك النم ية
مةدد  مة  المرهوس   ةاةد  الت كةد دا أل وت نيح  يرر هل ا دار، وفر ل م   وفي ة والر رإلة

لةلورار، فال الإلرر، ال  جاد منف   ةت  مة  تقلةش وضةع  الموضوالة والت م المهسسة أهدا  تن ك
لم ررنةةة  رتنفةة  معلومةة التت ةةيم، وباةةاا  ةةت  ت ةةمي  معةةر  ر األدا  وم ررنةةة هةةاه المعةةر  ر إل هةةدا 

ومعرلجتاةر  الضةعل والكئةل الة  ن ةر  مسةإل ًر، لمعرفةة احننرافةرت ا نجر  ال علةل إلرلمعةر  ر المنةدد،
 (. 2226)النرانئة وم رةلة، 

هوي تةةةا األدا  الةةةوفي ل م رنةةةة داتةةةر أل مهسسةةةة  النةةةرتج الناةةةر ل لمن ةةةلة األنئةةة ة فيةةةش،  إلعةةةد 
 و  أدا  األفراد ف ار متم  ًا، وم  هنر جر  اهتمر  فرلمهسسة تكو  أكار است رارا وأفضر نرح الندمر ي

 .ف ارالمهسسرت اللا متتلل أئ رلار وأنواالار إلرألدا  الوفي ل للعرمل   
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ويةةرتإلم م اةةو  األدا  إل ةةر مةة  سةةلوك ال ةةرد والمهسسةةة، وينتةةر م رنةةة تر ةةة داتةةر أيةةة مهسسةةة 
ه ود ال ةةرد والمهسسةة والدولةة، و ةةد ، والةك اللةا مسةتف اةةرالنةرتج الناةر ل لمن ةةلة جميةع األنئة ة  إلعةد 

( األدا  إل نش: ت رالر لسلوك الموفةل، وأ  الةك 2227أةوإل ر، تعددت تعري رت األدا ، ن   الر  )
( األدا  إل نةش: لنجةر  المةوف    ل المةرل 0661السلوك  تندد ةت رالر جاده و درتش. ويعةر  )يةررا، 

اةةةر أول ةةةك الموف ةةةو  ليسةةة ر العمةةةر فةةةل المو لةةةة لاةةة  إلئةةة ر ج ةةةد وإلموجةةةا تعليمةةةرت و ةةةوان    لتةةة   ة
المهسسة اللا أكمر وجش. ويعر  األدا  اللا أنش: النرتج الال ين  ش الموفل الند  يرمش إلة ل المةر 

 (. 2222م  األالمرل )الدر، وال إلرغ، 
( للا أ  األدا  هوت رالر ة   السلوك وا نجر ، أوالسلوك والنتر ج التل تتن ةك 2222وأئرر در، )
ر للةةا لةةةرا  ا نجةةر  أوالنتةةر ج، والةةةك ل ةةعوإلة ال  ةةر ةةة   السةةلوك مةة  نرنيةةة وبةةة   معةةر، مةةع الم ةة

( األدا  إل نةةش تن  ةةا الموفةةل ألالمرلةةش 0666  هةةقل )ا نجةةر  والنتةةر ج مةة  نرنيةةة أتةةرد، ة نمةةر الةةر  
 Rueومسهوليرتش التل تكل ش ةار المهسسة أوالجاة التل ترتإلم ةار وفي ة. وياها  ر م  رووإلر ر  )

& Byars, 2005 للا أ  األدا  يئ ر للا درجش لنجر  المار  التل تكو  وفي ة الموفل وتع ر )
   ر تش فل أدا  مت لإلرت الوفي ة. 

وم  ا  فإنش يم   تعريل األدا  الوفي ل: اللا أنش الك النئر  الال  تضم  م ررنة النتر ج 
ت م واألهدا  ومعرلجة تلك المت م لار مع النتر ج ال علية، والتن ك م  احننرافرت ال  ال

الد   ةل األنئ ة وتنس   ت د تار فل نرلاحننرافرت م  تقل ا جرا ات الت نينية أواحستمرار ف
 (. David, 2001وجود اننرافرت، وت وير المعر  ر إلن   تكو   رةلة لل يرر )

رالليةة مم نةة. فرألدا  الةوفي ل يسةرالد اللةا التن ةك مة   يةر  المهسسةة ةوفر  اةر إل فضةر   ةر ، وف
ويةهدد األدا  الةوفي ل للةةا الكئةل الة  احننرافةةرت المتتل ةة،لا ي ضةا للةةا ةيةر  احننرافةرت الكميةةة 
والنوالية والمد، ال منية للتن  ا. ويعمر اللا ترئ د ال ر ة الإلئرية فل المهسسة فل المست ةر لا  جرد 

األمةةر احسةةتغنر  الناةةر تةةل  ت لةةا منتجةةة الالر ةةر لنرجنةةة وتنم تار،و ةةالك العنر ةةر لةةةرا  العنر ةةر ا
 ةةةقنار ل يةةةرد، الك ةةةر ،. والإلنةةة  الةةة  العوامةةةر المةةةهار، فةةةل النتةةةر ج وتئةةةتيز  ةةةعوإلرت لأومنرولةةةة 

 (. 2222التن  ا وتند د المسهوليرت وت ردد أسإلرا األت ر  مست إلق )الدره و م لش، 
معل  تتمار فل احرت ر  ( للا أ  الاد  األسرسل م  الملية ت  ي  أدا  ال2220و د أئرر جرةر )

إلمستود العملية التربوية ،والك م  تقل تند د أوجش ال و، والضعل فل أدا  المعل ،األمر الال 
ك المناج   هدد للا ت ك د نوانل ال و، وتقفا جوانا الضعل،والمسرهمة فل ت وي  مدد تن 
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فل تن  ا المناج، والو ول للا ل  األنمر  السلو ية التل يسلكار المعل  تهار  لاألهدا  التربية. 
 أسرر الردل وسلي  فل تر ية المعل  وتوجيش المعل  للا أفضر األسرل ا للتعرمر مع الموا ل

يضرح م رن التعليمية المتتل ة، المعل  ة    مق ش والق تش إلر دار، المدرسية وإل قإلش وإل ولير   ةوا 
ا نر سارمش فل مسرالد،  قإلش الللدد   المعل  مع لدار، المدرسة وماألمور،وتند د مدد تعرو 

 للمعلم  .  ةوتوف ر تغاية راجع المئ قت،
إلرلإلن ،  لإلرناو  إلش والك م  تقل تنرولا وألهمية موضوع الر رإلة واألدا  الوفي ل ف د اهت  ا

( والتل هدفت هاه الدراسة للا 2202فم  الدراسرت التل تنرولت الر رإلة ا دارية دراسة العرمرية )
مر ، ومعرفة وجاش نفر ور م ترح للر رإلة ا دارية اللا مهسسرت التعلي  العر  فا سل نة ال    ت   ت دي
م  وفر  ا  فل و اره التربية والتعلي  وجار  الر رإلة  اً ج  ف    الا   يمررسو  مار  ر رةية المو 

 ة ك الدراسة اللا المرلية وا دارية لدولة نول أه  مت لإلرت وآليرت ت ة ك الر رإلة ا دارية. وت  ت
( موف ر وموف ة م  جميع المد ريرت العرمة الترإلعة لد وا  و ار، التربية 297نة م  )ال نة م و  

المد رية العرمة  فضًق ال والتعلي ، وجميع المد ريرت العرمة للتربية والتعلي  إلرلمنرففرت التعليمية، 
، وم  أه  النتر ج ةدوللالمرلية وا دارية ل للر رإلة اللا   رع التعلي  وال نة وال راالة ةجار  الر رإلة

التل تو لت لل ار الدراسة أ  ت د رات أفراد ال نة الدراسة اللا مت لإلرت وأليرت ت ة ك الر رإلة 
 ا دارية اللا مهسسرت التعلي  العر  فارت ةدرجة مرت عة. 

ر الارنوية ( دراسة هدفت للا التعر  للا درجة ممررسة مد رل المدار 2202وأجرد الرئ دل )
الن ومية فل من  ة نر ر إلرلمملكة العربية السعودية للر رإلة ا دارية م  وجاة نفر المعلم  ، 

( معلمة، وتو لت 292( معلمر، و)262( معلمًر ومعلمة، منا  )972وتكونت ال نة الدراسة م  )
لر رإلة ا دارية  رنت الدراسة للا جملة م  النتر ج أهمار: أ  درجة ممررسة مد رل المدارر الارنوية ل

( فل ت د رات α≤2 .27ةدرجة مرت عة، وتة   وجود فرو  اات دحلة لن ر ية الند مستود الدحلة )
ال نة الدراسة لدرجة ممررسة مد رل المدارر الارنوية للر رإلة ا دارية تع د لمتغ ر الجنر ول رلح 

ضًر وجود فرو  تع د لمتغ ر المعلمرت، ومتغ ر التت ز ول رلح التت  رت العلمية، وتة   أي
سنوات ف كار( تع د للتةر، 02سنوات(، ولاول التةر، ) 7التةر، ول رلح اول التةر، )أ ر م  

سنة( لدد المعلم  ،  مر تة   وجود فرو  تع د لمتغ ر الت رالر ة    00ول رلح التةر، )أكار م  
 التةر، والتت ز.
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ار وندات الر رإلة ا دارية الداتلية فل أ ة( دراسة هدفت للا معرف2200) لوأجرت ال الة
نفر العرمل   فل وندات الر رإلة  ةأدا  أالضر  ه  ة التدرير م  وجا الجرمعرت األردنية اللا

( فردا يعملو  فل وندات 29الداتلية فل هاه الجرمعرت، وأجريت الدراسة اللا ال نة م ونة م  )
لت الدراسة للا مر  لل:تراونت ت د رات أفراد الر رإلة الداتلية للجرمعرت الن ومية األردنية. وتو 

الع نة ألار وندات الر رإلة الداتلية اللا أدا  أالضر  ه  ة التدرير م  ت د ر ضع ل للا متوسم 
لن ر ية فل ت د رات أفراد الع نة تع د لمتغ ر  ة( والد  وجود فرو  اات دحل2425 -2416)

ف رنت ال رو  ة   إل رلوريور وأ ر م  إل رلوريور لمتغ ر المههر العلمل  التةر،،ووجود فرو  تع د 
و رنت ال رو  ل رلح نملة أ ر م  إل رلوريور فل مجرل تعرو  الدا ر، مع الوند، أمر فل مجرل 
  رية الم ردر الإلئرية ف رنت ال رو  ة   نملة إل رلوريور ونملة أكار م  إل رلوريور و رنت 

لن ر ية فل ت د رات أفراد الع نة تع د  ةاات دحل  إل رلوريور،ووجود فرو  ال رو  ل رلح أكار م
 لمتغ ر م ر  الجرمعة ة   جرمعرت الوسم والئمرل ول رلح جرمعرت الوسم. 

( ةدراسة للتعر  للا وا ع ت ة ك الر رإلة ا سترات جية اللا   رع التعلي   ةر 2222و ر  س د )
الو  ل لمعرلجة ةيرنرت هاه  الجرمعل إلمنرففة المنير فل م ر. و د استتد  الإلرن  المناج

( معلمر، وت  792و  مجتمع الدراسة م  معلمل التربية الريرضية الإلرلغ الدده  )الدراسة. و د تك  
 أ ( معلمر. و د تو لت الدراسة للا 012اتتيرر ال نة الدراسة إلرل ري ة العئوا ية والإلرلغ الددهر )

 رد ة ال  مستود العرمل   إلر دار، التعليمية،  مر  د   ور،نفر  الر رإلة داتر ا دار، التعليمية ح ي   
 أنش ح  ت  لتضرع النوانل ا دارية وال نية للر رإلة أسو، إلرلنوانل المرلية. 

( ةدراسة هدفت للا ةير  أهمية الر رإلة لتن  ك الجود، الئرملة فل مجرل 2222و ر  األنمد )
ولة الكويت. و د استتد  الإلرن  المناج الو  ل دفل مية لدد مد رل المدارر الارنوية ا دار، التعلي

( فردا م  مد رل المدارر الارنوية ومسرالد ا . 222نت الدراسة م  )لمعرلجة أهدا  الدراسة، وتكو  
وم  أه  نتر ج هاه الدراسة: أ  مد رل المدارر الارنوية لد ا  والل ج د إلم او  الر رإلة الااتية، وأ  

رل ننوتن  ك لدار، الجود، الئرملة فل المهسسرت التعليمية،  مر أنش ح توجد الر رإلة الااتية لار أار فع  
 نسا المتغ رات المتعدد، التل تتنرولار الدراسة نول م او  الر رإلة الااتيةالفرو  ة   أفراد الع نة 

 ، وأارهر اللا ت ع ر لدار، الجود، التربوية الئرملة. تاروفلس 
مر  فل فت للا ت وير مار  مد ر المدرسة فل سل نة ال  ( ةدراسة هد2225و رمت الغرفرد )

ضو  المنرسةية، والك ال   ريك استتقز مار  معيررية لمد ر المدرسة فل ضو  المنرسةية 
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مر ،  مر ورد فل لقست رد، م  تةرات إلعض الدول ومعرفة و ر ع مار  مد ر المدرسة فل سل نة ال  
علي  األسرسل، وتند د مدد الت ررا والتإلرالد ة نار وب   المار  لتعلي  العر  والتلالق نت   التنفيم ت   

معرفة وجاة نفر المد ري  والمد رات والموجا   ا داري    فضًق ال المعيررية فل ضو  المنرسةية، 
فل لم رنية ت ة ك المار  المعيررية لمد ر المدرسة فل ضو  المنرسةية. ل د تو لت الإلرناة للا 

ر: جر ت ت د رات أفراد الع نة ال  لم رنيرت ت ة ك مار  مد ر المدرسة فل الده نتر ج م  أهما
مر  فل ضو  المنرسةية ةدرجة متوس ة، فل ن   ل   تة   وجود فرو  اات دحلة سل نش ال  

 لن ر ية لت د رات أفراد الع نة تع د للا متغ ر الجنر فل  رفة مجرحت الدراسة. 
ت للا التعر  للا دور  ر م  المسر لة والت ويض ( ةدراسة هدف2225 مر  ر  الجمعر  )

التربية  ،وندات الر رإلة ا دارية فل و ار  ا دارل فل الر رإلة ا دارية م  وجاش نفر العرمل   فل
والتعلي  فل األرد ، والتعر  للا مستود ممررسة المسر لة والت ويض ا دارل والر رإلة ا دارية، 

م  جميع العرمل   فل ونده الر رإلة فل و اره التربية والتعلي .  (019نت ال نة الدراسة م  )وتكو  
م  ممررسة المسر لة فل و اره التربية  يرً ، نتر ج منار: أ  هنرك مستود الرلوتو لت الدراسة للا الد

والتعلي  فل األرد ، ة نمر  ر  مستود الت ويض ا دارل متوس ر م  وجاش نفر العرمل   فل 
 ر لد ا  ممررسرت للت ويض  اللا الإل رلوريور ف  أفراد الع نة النر ل   الوندات الر رةية، وأ

 ا دارل م  اول ف ة الدةلو  العرلل. 
العد د م  الدراسرت التل  ة( إلمراجعDewolf & Janssens, 2007 ر  د ولل وجرنس نر )

للا أ  الدراسرت تنرولت اآلارر آلليرت الر رإلة والمسر لة فل التربية فل هولندا. وتو لت الدراسة 
ينرةا للت تيش والر رإلة اللا نوالية المدارر. وتة   أ  لد  جواإلر واضنر لوجود أار السرإل ة ل  ت   

المد ري  والمعلم   لد ا  اهتمر  إلمهئرات األدا  ة نمر أوضح اآلإلر  وال قا إلضعل احهتمر  ةتلك 
 المهئرات إلعد اتتيرر المدرسة. 

 ندا  –( فل مد نش أونترريوZarifa &Davies, 2007ودي ير )وأجريت دراسة م   ةر  اري ر 
( موا نر. وتة   أ  مر 0272ةاد  التعر  للا الرأل العر  ننوالر رإلة اللا التعلي  لع نة ئملت )

( %92( م  المإلنوا    رو  ضرور، وجود ر رإلة مر  ، اللا النفر  التعليمل، وأئرر )%17ي ررا )
( م  %22ا المإلرلغ المرلية التل ت ر  اللا التعلي . وا ر )إلضرور، وجود ر رإلة ن ومية الل

نار  المر مدالمإلن المدارر  جا أ  ي و  م   قنية مجلر اآلإلر  فل  ر   رل وا   إل   تع    وا 
مدرسة. و د تو لت الدراسة للا أ   إلرر الس  وأولير  ال لإلة ل   دالموا وجود ر رإلة ن ومية اللا 
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 د، فل الر رإلة، سوا  المر  ية أواللا الد  التوسع أوال ير و  المإلنوا ي  إلئ ر  ة ر، و د أجمعالتعل
 لمنليش اللا التعلي . ا

( للا تنل ر مدد Haugalokken & Ramberg, 2007وهدفت دراسة هر جولك   ورامة رج )
نرجش المعل  للا احست قلية والر رإلة ةاد  ل جرد مستود تعليما متم   فا النرويج ةنر  اللا 

( والال تةنتش الن ومة م  Collaborative Paptenership Modelلمئرر ة التعرونل )نمواج ا
ة   وجود ضعل فل ل جرد المعل  المتم   نفرا  لم   إل ور، مانية. و إل ر لنمواج تقل تدريا المع

 للت كد وجودتار ، وأكد النمواج اللا ضرور، الر رإلة اللا المعلم  رم ش وأالمرلشد الر رإلة اللا مالوجو 
 أ  النفر  المدرسل يعمر ضم  ل رر  ي  وا رفة المجتمع النروينا.  ،إل ري ة ر ر مإلرئر 

التربية والتعلي   ،نمواج للر رإلة ا دارية فل و ار  ( دراسة هدفت للا ا تراح2229وأجرد أةونيرنة )
األردنية فل ضو  الوا ع واحتجرهرت المعر ر،، وم  هاه احتجرهرت الئ رفية، والوضوح 

والقمر  ية، وا دار، إلرل ي ، والر رإلة الااتية،  لموضوالية، والمق مة، وت ويض ال قنيرت،وا
والم رفآت،والمسر لة، والتدريا، واحت رل، وا دار، إلرألهدا ، والمئرر ة ال ردية فل األالمرل 

مماق إلمد رل العمو    مجتمع الدراسة م  ال يردات التربوية فل و اره التربية والتعلي  الر رةية و د تكو  
(  ر دا تربوير. و د تو لت الدراسة للا أ  570ومد رل التربية ورهسر  األ سر  والإلرلغ الدده  )

مستود وا ع الر رإلة ا دارية  ر  متوس ر، ن   لنش يعرنل م  ضعل الئ رفية فل العمر الر رةل، 
 معر  ر العمر الر رةل. را الموضوالية، و  ور فل مق مة وري

( ةدراسة هدفت للا معرفة أار جود، مترجرت نف  المعلومرت ا دارية اللا 2221  الارئ  )و ر
  مجتمع الدراسة م  فراللية الر رإلة ا دارية فا الجرمعرت األردنية إل  رال ار العر  والترز. وتكو  

 دراسة للا أ  هنرك( موف ر فل جرمعة الةترا ، وتو لت ال12( موف ر فل جرمعش مهتة، و)220)
 ردية ة   جود، مترجرت نف  المعلومرت ا دارية وأإلعردهر، وب   فراللية الر رإلة  ةالق ة ارتإلر ي

ا دارية فل الجرمعرت األردنية إل  رال ار العر  والترز  مر ة نت الدراسة أ  فراللية الر رإلة ا دارية 
 المإلنوا  .  فل الجرمعرت األردنية إل  رال ار العر  والترز متوس ة المستود م  وجاة نفر

رل المدارر الارنوية ( دراسة هدفت للا التعر  للا مدد ممررسة مد 2222 مر أجرد اليرش )
نت ال نة الدراسة دإلر إلرألرد  للر رإلة ا دارية م  وجاة نفره  ونفر المعلم  ، وتكو   فل منرففة م

 رية التربية والتعلي  ( معلمر ومعلمة فل مدارر مد067( مد رًا ومد ر،، و)22( فردًا منا  )207م  )
دإلر، وتو لت الدراسة للا جملة م  النتر ج أهمار: أ  ممررسة مد رل المدارر الارنوية  رففة ملمن
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دإلر  رنت ةدرجة مرت عة جدًا، وتة   وجود فرو  اات دحلة لن ر ية  للر رإلة ا دارية فل منرففة م
دإلر  منرففة م رنوية للر رإلة ا دارية فلفل ت د رات ال نة الدراسة لمدد ممررسة مد رل المدارر الا

سنة( لدد المعلم  ،  مر تة   وجود فرو  تع د لمتغ ر  00تع د للتةر، ول رلح التةر، )أكار م  
ا الوفي ل ول رلح مد رل المدارر، فل ن   ل   تة   وجود فرو  اات دحلة لن ر ية فل المسم  

رر الارنوية للر رإلة ا دارية تع د لمتغ رل الجنر ت د رات ال نة الدراسة لمدد ممررسة مد رل المدا
 والتت ز. 

( ةدراسة هدفت للا التعر  للا مدد الت ا  مد رل المدارر إلممررسة Eden, 2001و ر  أ د  )
الر رإلة اللا العرمل  ، ومننا  النرية فل اتتيرر الوسر ر واألسرل ا فل العمر، والم ررنة ة   

التعر  للا  ةيعة الر رإلة التل يمررسار المد رو  فل  فضًق ال ة، المدارر احةتدا ية والارنوي
( مد رًا ومعلمًر ةإسرا  ر م  تقل 22المدارر الارنوية واألسرل ا المتإلعة، و إل ت الدراسة اللا )

الم رإلقت الئت ية، وتو لت الدراسة للا أ  المد ري  يمررسو  الر رإلة العلنية اللا العرمل   
، وبتدتر مندد فل ئهو  الملا ، مع األتا إلع   احالتإلرر مئرر تا  فل إلئ ر مإلرئر وم ال

 وضع األهدا  وتند دهر. 
األدا  الوفي ل إلرلدراسة لمر لش م  أهمية واضنة اللا تن  ك أهدا  وتنرول الإلرناو  

( والتل هدفت للا 2200تنرولت األدا  الوفي ل، دراسة الئارل )وم  الدراسرت التل المهسسرت، 
  للا أار ت ة ك ا دار، احلكترونية فل مستود أدا  العرمل   فل جرمعة تةوك تكونت ال نة التعر 

( مإلنوار. و د تو لت الدراسة للا مجموالة م  النتر ج  ر  م  أهمار وجود أار 112الدراسة م  )
 ألإلعرد ا دار، احلكترونية فل األدا  الوفي ل.

  للا أار النواف  الممنونة لمعلمل ال  و  ( ةدراسة هدفت للا التعر 2226 ر  الةلول )
األولية والق تار ةتنس   أدا ا  المانل م  وجاة نفر مد رل المدارر احةتدا ية إل  رع تةوك 

ومد ر،، وتو لت الدراسة للا أ  نواف  معلمل  ( مد ر022 الت ال نة الدراسة اللا )التعليمل، و 
وك التعليمل، وأ  أدا  معلمل ال  و  األولية ال  و  األولية م إل ة ةدرجة مرت عة فا   رع تة

 ر  مرت عر فل جميع المجرحت وهل: النرتج التعليمل، والمسهولية واحلت ا  الوفي ل، والك رية المانية 
وا دار، ال  ية، وب نت نتر ج الدراسة وجود الق ة موجإلة ة   النواف  واألدا  المانل فل مجرحت 

 والمسهولية واحلت ا  الوفي ل والنترج التعليمل. الك رية المانية وا دار، 
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( Goedele, Jan, Martin & Peter, 2010وهةدفت دراسةة جةودل، وجةر ، ومةررت ، وب تةر )
رات مةةد رل المةةدارر احةتدا يةةة حسةةتتدا  التغايةةة الراجعةةة فةةل تنسةة   أدا  مةةد رل ت ةةو   للةةا  لتعةةر  ل

( مجموالةةرت المةةر مةة  المعلمةة   و ةةد 1و) ةدرسةة( مةةد ر م09ال نةةش الدراسةةة مةة  ) نةةتالمةةدارر وتكو  
رانةر المتتل ةة لة دا  يم ة  أ  ع فةل ت ةدي  التغايةة الراجعةة فةل المالتنةو   أ    للةا أئررت نتر ج الدراسة

 . ا  فل فراللية المدرسةيس
 فةةل( ف ةةد هةةدفت للةةا معرفةةش أاةةر سيرسةةرت ت  ةةي  أدا  المةةوف    Poon, 2004أمةةر دراسةةة ةةةو  )
( 022نيةةة فةةل تةةرك العمةةر فةةل الةةده مهسسةةرت إلمرل  يةةر وبلةةغ أفةةراد ال نةةش الدراسةةة )الرضةةر الةةوفي ل وال

تقالةا  ةت  ال شماةر أنةش النةدمر يئةعر الموف ةو  إل نةوتو لت الدراسة للا الده نتر ج  ر  مة  أه لدارير
 ار سلةل اللا الرضر الوفي ل وهاا ةدوره  هدد للا نواير ترك العمر. أةت  ي  األدا  الوفي ل لش 

( ةدراسةة هةدفت للةا معرفةة مةدد فرالليةة نفةر  ت  ةي  أدا  Timperley's, 1998ي  ة رلا )و ر  ت
( مةة  جميةةع المةةد ري  202دراسةةة )المعلمةة   فةةا المةةدارر مةة  وجاةةة نفةةر المةةد ري ، وبلغةةت ال نةةش ال

مد رل المدارر الارنوية فل ن و لندا وتو لت الدراسة للا الةد، نتةر ج  ةر  مة   ةلجمعياا    نتمو  ال
لةةش أهةةدا   تاا  رنةةلماةةر ضةةرور، وجةةود نفةةر  لت  ةةي  أدا  المدرسةة   وأ  أفةةراد الع نةةة  هيةةدو  الت  ةةي  أه
 .  ويريةت 

  معفة  الدراسةرت ألسةرإل ة العربيةة واألجنةيةة يقنة  وم  تقل مةر تة  استعراضةش مة  الدراسةرت ا
ن ةةرد، ومةةر يم ةة  الدراسةةة تنرولةةت الر رإلةةة ا داريةةة ومناةةر مةةر تنةةرول األدا  الةةوفي ل،  ةةر منامةةر إلئةة ر م

النرليةةةة فةةةل أناةةةر تنرولةةةت العق ةةةة ةةةة    ةةةق المتغ ةةةري  والةةةك ةت ةي اةةةر اللةةةا مةةةد رل ومعلمةةةل لنةةةدد 
 مر منرففرت سل نة ال  

ك ا نجر  ال علل، وأل  الر رإلة ا دارية هل نئر  لدارل  اد  للا  يرر األدا  ومدد تن   
نددهر  ةيعة النئر  ا دارل، وب   مر تر ر رةية مر ت  لنجر ه وفك معر  ومترإلعة العمر وم ررنة 

هومت م لش م  سيرسرت وأهدا  الرمة، والعمر اللا تند د احننرافرت، والعمر اللا تقف ار 
مست إلًق، واحست رد، م  نتر ج الر رإلة فل المرانر القن ة؛ ت تل الدراسة النرلية منرولة الكئل ال  

مر  للر رإلة ا دارية والق ة الك إلرألدا  الوفي ل ال   درجة ممررسة مد رل المدارر فل سل نة
 للمعلم  . 
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 مشكلة الدراسة وأهدافها وأسئلتها
 أو مإلرئر، ا دارية التل ي و  ةار مد ر المدرسة، فال مترإلعة العملية الر رإلة لندد وفر ل تعد  

 لا ت عد  منار،  فر،المنت ضو  األهدا  اللا جدواه الملار، ومدد نفر  مإلرئر، للمدرسة لت  ي  ر ر
 ا دارية، فانرك جميع العمليرت فل متداتلة التربوية، ألنار ا دارات نل رت م  مامة الر رإلة نل ة
وتوج اا   لالداده  أجر م  اللا األفراد والر رإلة اللا التنفي  والر رإلة التت يم الر رإلة اللا

 (. 2226)النرانئة و م لش، 
مر  والق تار ررسة مد ر المدرسة للر رإلة ا دارية إلسل نة ال  ول   جد الإلرنار  دراسة تنرولت مم

درجة  للاوم  هنر جر ت هاه الدراسة ةاد  التعر   -ا  قالامرنسا  -إلرألدا  الوفي ل للمعلم  
ممررسة مد رل المدارر فل السل نة للر رإلة ا دارية والق تار إلرألدا  الوفي ل للمعلم   م  وجاة 

 لمدارر، م  تقل ا جرإلة ال  األس لة الترلية:نفر المعلم   ومد رل ا
مةةر  للر رإلةةة ا داريةةة مةة  مةةر درجةةة ممررسةةة مةةد رل المةةدارر إلمنرففةةة الإلر نةةة جنةةوا سةةل نة ال   .0

 وجاة نفر المد ري  والمعلم  ؟
مر  م  وجاة نفر المد ري  سل نة ال   إلمنرففة الإلر نة جنوا مر درجة األدا  الوفي ل للمعلم   .2

 والمعلم  ؟
ة   درجة ممررسةة مةد رد   (α≤2420وجد الق ة اات دحلة لن ر ية الند مستود الدحلة )هر ت .2

 مر  للر رإلة ا دارية واألدا  الوفي ل للمعلم  ؟المدارر إلمنرففة الإلر نة جنوا سل نة ال  

 أهمية الدراسة:
 تكم  أهمية الدراسة النرلية إلمر  لل: 

ا داريةة فةل المهسسةرت التربويةة فةل سةل نة  الر رإلةة تنرولةت التةل ال ل لةة الدراسةرت مة  تعةد   أناةر .0
 سة تنرولو  موضةوع الا   للإلرنا   ند اة التربوية ةدراسة الم تإلة تارل  أ  م  المتو ع لامر ، ال  

 . ا دارية الر رإلة
 تسليم الضو  اللا أهمية الر رإلة ا دارية التل يمررسار مد ر المدرسة اللا المعلم  .  .2
 لالةداد فةل الدراسةة نتةر ج م  العرلل فل سل نة ال مر  والتعلي  التربية و ار، تست  د أ  م  المهمر .2

 مدارسا .  تجره المد ري  لدد ا دارية الر رإلة إلمستود  للناوض الق مة والدورات التدريةية الةرامج
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 حدود الدراسة:
ة جنوا لمعلم   فل منرففة الإلر نتتندد نتر ج هاه الدراسة فل ت ةي ار اللا المد ري  وا 

 . 2202/2202مر ، للعر  سل نة ال  

 جراءات:الطريقة واإل
 منهجية الدراسة:

جرا ات مار هاه الدراسرت.    استتدمت الدراسة المناج الو  ل ولالك لمق متش ل ةيعة وا 

 مجتمع الدراسة:
ع   ( مد را ومد ر، الترإل009  مجتمع الدراسة م  جميع المد ري  والمد رات والإلرلغ الدده  )تكو   

( 9222وم  جميع المعلم   الإلرلغ الدده  ) السل نة لمد رية التربية والتعلي  إلمنرففة الإلر نة جنوا
 . 2202/2202نسا ان ر يرت و ار، التربية والتعلي  إلسل نة المر  للعر  الدراسل إل معلمر ومعلمة،

 عينة الدراسة:
ت ريإلًر م  مجتمع الدراسة  (%6نسإلة )( معلمر وهل تمار مر 725نت ال نة الدراسة م  )تكو   

( مد را 96  فت  أتا )و د   قن تار للتنل ر، أمر المد ر ( استإلرنة لع02المعلم  ، إلعد استإلعرد )
 عئوا ية. الت  اتتيرره  إلرل ري ة  لا( م  أفراد المجتمع ل غر نجما  %92ومد ر،، أل مر نسةتش )

 أداة الدراسة:
دارر،   األول  تعلك إلرلر رإلة ا دارية لدد مد رل المس ونت م   سم   الت  ت وير استإلرنة تك   
تر  تعلك إلرألدا  الوفي ل للمعلم  ، والك م  تقل اح قع اللا األدا النفرل والدراسرت واآل

 (. 2222( ودراسة اليرش )2202السرإل ة اات العق ة إلموضوع الدراسة  دراسة الرئ دل )

 صدق أداة الدراسة:
ا، الدراسة إلرستتدا   د  المن م   والك ةتو يع أدا، الدراسة اللا الدد  ك م   د  أدنالت ت  

( 22مر  وبلغ الدده  )م  أسرتا، الجرمعرت األردنية المتت     إلر دار، التربوية وم  سل نة ال  
ا ضرفة، وبنر  اللا  ( م  المن م   للتعد ر أوالنا  أو%22من مًر، واالتمرد معيرر ات ر  )

ت  تعد ر احستإلرنة. وت  التن ك أيضر م  ال د  إل ري ة احتسر  الداتلل والك وم ترنرتا   آرا ا 
إلنسرا معرمر ارتإلر  ة رسو  ة   أدا  األفراد اللا  ر ف ر، والكلل للر رإلة ا دارل، و الك أدا  

 (  ة نر  نتر ج الك. 2، 0  )والكلل ل دا  الوفي ل، والجدوح األفراد اللا  ر ف ر،
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 الت ارتباط بيرسون بين أداء الوظيفي لألفراد على كل فقرة والكلي للرقابة اإلدارية(: معام1جدول )
ر   
 ال  ر،

معرمر 
 احرتإلر 

ر   
 ال  ر،

معرمر 
 احرتإلر 

ر   
 ال  ر،

معرمر 
 احرتإلر 

ر   
 ال  ر،

معرمر 
 احرتإلر 

0 **2492 6 **2451 05 **2492 27 **2497 
2 **2450 02 **2451 02 **2451 29 **2495 
2 **2450 00 **2452 06 **2422 25 **2420 
1 **2452 02 **2492 22 **2456 22 **2495 
7 **2421 02 **2472 20 **2495 26 **2457 
9 **2499 01 **2452 22 **2421 22 **2422 
5 **2452 07 **2415 22 **2422 20 **2420 
2 **2451 09 **2457 21 **2499 22 **2422 

 (: معامالت ارتباط بيرسون بين أداء األفراد على كل فقرة والكلي لألداء الوظيفي2جدول )

 ر   ال  ر،
معرمر 
 احرتإلر 

 ر   ال  ر،
معرمر 
 احرتإلر 

 ر   ال  ر،
معرمر 
 احرتإلر 

0 **2496 02 **2495 06 **2451 
2 **2492 00 **2496 22 **2491 
2 **2491 02 **2491 20 **2422 
1 **2420 02 **2455 22 **2495 
7 **2475 01 **2492 22 **2456 
9 **2452 07 **2452 21 **2425 
5 **2459 09 **2411 27 **2427 
2 **2492 05 **2492 29 **2452 
6 **2456 02 **2459 25 **2459 
( أ  جميع  ي  معرمقت ارتإلر  ة رسو   رنت موجإلة ودالة 2( وجدول )0م  جدول )  تة  

 (، وهو مهئر اللا  د  أدا، الدراسة.α≤2420ن ر يًر الند )ل
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 :ثبات أداتي الدراسة
( م  مجتمع الدراسة وم  تررج ال نتار،وت  نسرا معرمر 22ت  ت ة ك أداتل الدراسة اللا ) 

 (  ة    ي  معرمقت الاإلرت. 2ل ر، وجدول )أالاإلرت إلرستتدا  معردلة  رونإلرخ 
 ( قيم معامالت الثبات3جدول )

 المجرل ألدا،ا
معرمر 
 الاإلرت

 المجرل األدا،
معرمر 
 الاإلرت

الر رإلة 
 ا دارية

 2420 ال رار ا دارل 

األدا  
 الوفي ل

 2.22 التعليمل

 2422 المجرل ا دارل 
العق رت مع 

 اآلتري 
2452 

 2426 المجرل ال نل
السلو يرت 
 واحنضإلر 

2.22 

مجرل الوسر ر 
 ال نية

2425 
النموالمعرفل 

 المانلو 
2422 

 ( أ   ي  معرمقت الاإلرت م ةولة ومنرسإلة ألرراض الدراسة. 2 تة   م  جدول )

 ترلير تعريل إلم  لنرت الدراسة:التعريفات المفاهيمية واإلجرائية: 
هل الملية  يرر النتر ج ال علية فل م ررنة النتر ج إل هدا  الت ة وتئتيز وتنل ر الرقابة اإلدارية: 

جرا  التعديقت الق مة لضمر  الود، األنئ ة للا سةا اننرافرت ال وا ع إلرلم لوا، وا 
  لجرا ير (، وتعر  2222المسرر المت م لار وإلرلترلل تن  ك األهدا  المنئود، )ال رالورل، 

إلرلدرجة التل ين ر الل ار أفراد الع نة اللا احستإلرنة التل ت  لالدادهر حستتدامار فل 
 الدراسة. 

دراك إلرل درات تةدأ التل ال رد لجاود ال رفل األارهو" الوظيفي: األداء  أوالمار ، والال الدور وا 
تمر  تن  ك درجة للا يئ ر لوفي ة ال رد" )تلي رت والم ررنة،  والم ونة المو لة المار  وا 

أفراد الع نة  ين ر الل ار التل إلرلدرجة الوفي ل األدا  في رر لجرا يرً  ر(، أم  922: 2202
 احستإلرنة التل ت  لالدادهر حستتدامار فل الدراسة.  ال  جرإلةا  تقل م 
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ت  استتدا  األوسر  النسرةية واحننرافرت المعيررية لإلجرإلة ال  السهال   المعالجات اإلحصائية: 
 األول والارنل. ومعرمر ارتإلر  ة رسو  لإلجرإلة ال  السهال الارل . 

 نتائج الدراسة ومناقشتها 

مؤؤان للرقابؤؤة مارسؤؤة مؤديري المؤؤدارس بمحافظؤؤة الباطنؤة جنؤؤو  سؤلطنة عُ مؤؤا درجؤة مالسؤاال األول: 
لإلجرإلةة الة  السةهال تة  نسةرا المتوسة رت النسةرةية  اإلدارية من وجهة نظؤر المؤديرين والمعلمؤين 

( 1واحننرافرت المعيررية ألدا  أفراد ال نة الدراسة اللا  ر إلعةد مة  أإلعةرد الر رإلةة ا داريةة، وجةداول )
 ك.  ة   نتر ج ال

لدرجة ممارسة مديري المدارس بمحافظة الباطنة  ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية4جدول )
 للمجاالت مرتبة تنازليا   مان للرقابة اإلدارية من وجهة نظر المديرين والمعلمينجنو  سلطنة عُ 

 الت د ر الترت ا احننرا  المعيررل  المتوسم النسرةل المجرل ر   المجرل
 مرت ع 0 2472 2472 ا دارل  2
 مرت ع 2 2472 1420 ال نل 3
 مرت ع 2 2492 2466 ال رار ا دارل  1

4 
الوسر ر 
 الر رةية

 مرت ع 1 2499 2461

 مرت ع  2472 1427 الكلل

( أ  جميع المجرحت  ر  درجة ت د رهر مرت عر، وأكةر ت د ر  ر  للمجرل 1م  جدول )  تة  
(، و ر  أ ر ت د ر 2472ننرا  معيررل )ر( إل1406المتوسم النسرةل لش ) )ا دارل( وبلغت  يمة

(، 2499ننرا  معيررل )ر(، إل2461مة المتوسم النسرةل لش )ةلغت  ي لالمجرل )الوسر ر الر رةية( 
مر  للر رإلة و ر  الت د ر الكلل لدرجة مممررسة مد رل المدارر إلمنرففة الإلر نة جنوا سل نة ال  

( 1427ة نفر المد ري  والمعلم   مرت عة وبلغت  يمة المتوسم النسرةل لش )ا دارية م  وجا
  (.2472ةإننرا  معيررل )

 مد رل المدارر دور وربمر يع د مجل  ت د رات المجرحت جميعار ةدرجة مرت عة للا ت ع ر
هرمر  للر رإلة ا دارية إلمنرففة الإلر نة جنوا سل نة ال    ل واألالمرل مترإلعة ت د ر الوفرلوس لة  إلعد 

ًر ونوالًر م ررنًة مع مر هومندد سل ر، و ئل األت ر  واحننرافرت المرتكإلة التل ت  لنجر هر  م  
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ومسةإلرتار فل س ر األالمرل وأدا  العرمل   إلغية الد  تكرارهر، ووضع النلول المنرسإلة والك  لة 
تن ك الاد ، فضق أترد ة توج ا ةإ قح ومعرلجة التلر أوال  ور م  تقل وسر ر ال رةية أو

ال  أنار الملية د نرمي يش ئرملة، اات الق ة إل ر الن ر م  النر ر العملية ا دارية فل المهسسة 
وتر ة فل التت يم والملية اتترا ال رارات،  مر أنار تن ا اللا جميع مدتقت المهسسة م  

، انتئرر الكا ر م  موارد إلئرية ومردية، وتئمر أيضر جميع المستويرت ا دارية ف ار. وربمر  يرد
الم رهي  اح ت ردية واحجتمرالية أدد للا احهتمر  إلرلر رإلة ا دارية إلئ ر ملنوظ فل السنوات 

تفار هاه ال يمة واألهمية فل الدور الال تلعإلش فل تنس   مترجرت ال  رع العر  فل  لااألت ر،، 
 الترز. فر ريرا مهئرات واضنة ومإلرئر، ألدا ار اللا ال ر مهسسرت ال  رع 

ون ول المجرل ا دارل اللا أاللا ت د ر يع د للا ليق  المد ري  أهمية  ة ر، للجرنا ا دارل 
فينرز اللا  يررة  رارات د ي ة تستند للا أسر اللمية  – ونش يمار جوهر المر المد ر  –

رنا ا دارل وتنةاك م  األنفمة والتعليمرت المعمول ةار فل و ار، التربية والتعلي ، فضق ال  أ  الج
 دلر اللا مترإلعة المد ري  ي تا و نر  ة را م  الت  ي  الال  جرد لمد ر المدرسة إلئ ر دورل. وهاا 

انتفر  الا  ة التدريسية إلرلدوا  المدرسل وت دي   ر مر  ل   للعر  الدراسل م  تقل ت ة واضنة 
لن ز والمنروإلرت  راالل ومندد، المعرل ، فضق ال  أ  دوره  الكة ر فل لالداد ةرنرمج منف  ل

العدالة والموضوالية، وت دي   رفة أئ رل الدال  والتوجيش لكرفة العرمل   فل المدرسة، وربمر يع د الك 
المدارر فل الن رظ اللا لدامة العمر داتر المدرسة،  وكة ر، والنا اة التل  ةالار مد ر للا الجاود ال

 رل ير  إل دواره  اللا أكمر وجش. والنرز اللا ل جرد أجوا  منرسإلة تسمح للمعلم   إل
نرز مد رل المدارر اللا مترإلعة س ر  ألويئ ر ن ول المجرل ال نل اللا ت د ر مرت ع 

الن ز وأدا  المعلم   م  تقل التنس ك مع المئرف  ، ووضع الت م ال ومية وال  لية 
  الواضح فل المجدولة ةجداول  منية، وا ئرا  المإلرئر اللا مرافك المدرسة، فضق ال  دوره

ا ئرا  المإلرئر اللا مرافك المدرسة ومدد منرسةتار لل لإلة، وربمر يع د الك للا الجاود الكة ر، 
والنا اة التل  ةالار مد روالمدارر فل الن رظ اللا س ر الن ز وانتفر  المعلم   فل الغر  

م   وتنس   أدا ا ، ال  ية م  تقل مترإلعة أدا  المعلم   والعمر مع المئرف   لرفع سوية المعل
فضق ال  وال ا  إل همية استمرار الن ز ومترإلعة أدا  المعلم   ومدد انع رر الك اللا أدا  

هاه األالمرل التل ي و   للا أ   ال لإلة، وبنر  الت م ال  ية. وربمر يع د الك للا االت رد المد ري  
 ةار م   لا الملش  مد ر فعليش أ  ينرز اللا لت رنار. 
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ل رار ا دارل ةدرجة مرت عة  دلر اللا استتدا  المد ري  ال رارات التل تنسج  اون ول مجرل 
مع األنفمة والتعليمرت والتوجارت المست ةلية، فضق ال  أنار تستند للا األسر العلمية وتراالل 
العدالة والموضوالية، وربمر يع د الك للا والل المد ري  والمد رات إل همية ال رارات المنةا ة م  

ل العدالة والموضوالية فل ال رارات تن   المعلم   وت يد م  مة والتعليمرت، فضق ال  أ  توت  األنف
 د لد ا  العمر التئرر ل التعرونل. دافعت ا  للعمر وتون  

ون ول مجرل الوسر ر الر رةية اللا أ ر ت د ر وربمر يع د الك للا أ  استتدا  الوسر ر 
التل ربمر ح تتوافر الند جميع المد ري ، وربمر  لمعرفة العلميةفية واالر رةية إلنرجة للا التةر، الكر

يع د الك للا النسرسية الم ر ة التل يعرنل منار إلعض المعلم   لكا ر م  ممررسرت المد ري  
استتدا  المد ري  أسرل ا متتل ة ومتنوالة و راراتا . وتئ ر ارت رع درجة الت د ر لااا المجرل للا 

   تستند للا الت نية الند اة، معتمد   اللا معلومرت يم   الواو  ةار، فضق لمرا إلة أدا  المعلم
الجاود النا اة التل  ةالار ال   درتا  اللا  يررة معر  ر واضنة ومندد،، وربمر يع د الك للا 

المدارر فل لالداد و يررة معر  ر ر رةية وواضنة، واالتمرد أسرل ا اللمية فل ت  ي  أدا   ومد ر 
ل الم دا  التربول، فضق ال  ررةتا  فل مواكإلة الت ورات الند اة والك م  تقل العرمل   ف

 جرةية اللا لدامة س ر لية الند اة والتل ربمر لار آارر احست رد، م  األسرل ا الر رةية اات الت ن
 العمر فل المدرسة وضمر  ت ويرهر وتنس نار. 

من  ية فن ول  ر مجرل اللا ت د ر  ون ول الكلل اللا ت د ر مرت ع فربمر تعد هاه نت جة
والل المد ري  إل همية الر رإلة  للا مرت ع أدد للا ن ول الكلل اللا ت د ر مرت ع وربمر يع د الك
 ا دارية فل تنس   أدا  العرمل   وفل ت وير المدرسة وديمومتار. 

ممررسة  ( والتل أئررت للا أ 2222وات  ت هاه النت جة مع مر تو لت لليش دراسرت: اليرش )
مد رل المدارر الارنوية للر رإلة ا دارية فل منرففة مردإلر  رنت ةدرجة مرت عة جدًا، والرئ دل 

( والتل أئررت للا أ  درجة ممررسة مد رل المدارر الارنوية للر رإلة ا دارية  رنت ةدرجة 2202)
ليرت آاللا مت لإلرت و  اسة( والتل أئررت للا أ  ت د رات أفراد ال نة الدر 2202) مرت عة، والعرمرية

نيرنة  أةوةدرجة مرت عة. واتتل ت مع دراسة ت ة ك الر رإلة ا دارية اللا مهسسرت التعلي  العر  جر  
 التل أئررت للا أ  مستود وا ع الر رإلة ا دارية  ر  متوس ر. ( 2229)
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ان من وجهة مسلطنة عُ  بمحافظة الباطنة جنو  الساال الثاني: ما درجة األداء الوظيفي للمعلمين
لإلجرإلة ال  السهال ت  نسرا المتوس رت النسرةية واحننرافرت المعيرريةة نظر المديرين والمعلمين  
 (  ة   نتر ج الك. 7ول )اللا أإلعرد األدا  الوفي ل، والجدألدا  أفراد ال نة الدراسة 

مستوى لدراسة ال ةن(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عي  5جدول )
مان من وجهة نظر المديرين سلطنة عُ  بمحافظة الباطنة جنو  األداء الوظيفي للمعلمين

 للمجاالت مرتبة تنازليا   والمعلمين
 الت د ر الترت ا احننرا  المعيررل  النسرةل المتوسم المجرل ر   المجرل

 مرت ع 0 2472 1422 واحنضإلر  السلو يرت 3
 مرت ع 2 2470 1422 العق رت مع اآلتري  2
 مرت ع 2 2416 1402 التعليمل األدا  1
 مرت ع 1 2491 2429 النموالمعرفل والمانل 4

 مرت ع  2419 1407 الكلل
، وأكةر ت د ر  ر  لمجرل جميع المجرحت  ر  درجة ت د رهر مرت عر ( أ 7)  تة   م  جدول

(، و ر  2472ننرا  معيررل )ر( إل1422) نسرةل لش( وبلغت  يمة المتوسم الواحنضإلر  )السلو يرت
ننرا  ر(، إل2429مة المتوسم النسرةل لش )( ن   ةلغت  يالنموالمعرفل والمانلأ ر ت د ر لمجرل )

 إلمنرففة الإلر نة جنوا مستود األدا  الوفي ل للمعلم  (، و ر  الت د ر الكلل ل2429معيررل )
( 1407يمة المتوسم النسرةل لش )وبلغت   ر عمر  م  وجاة نفر المد ري  والمعلم   مرتسل نة ال  

  (.2419ننرا  معيررل )رإل
ومجل  ت د رات المجرحت جميعار ةدرجة مرت عة ربمر يع د للا والل المعلم   إل همية تنس   
مستود األدا  الوفي ل، فضق ال  ررإلة المعلم   فل الن ول اللا الانر  والتع ي  م  المسهول   

إلعض المنر ا الوفي ية فل المد رية القو،  ة اللا السوا . و معر فل ت لد  وأولير  األمور وال لإل
ل نرالتا  لمر لااا م   نرز المد ري  اللا احهتمر  ةتنس   المستود الوفي ل لمعلم ا  للا

 ورفع مستواهر.  ة جرةية اللا ت وير المدرسلانع رسرت 
د الك الدور الكة ر الال ي و  ون ول مجرل السلو يرت واحنضإلر  اللا أاللا ت د ر فربمر يع  

إلش المعلمو ، والال  ت لا منا  أ  ي ونوا  دو، نسنة   إلة، وا  ينتكموا للا المن ك والع ر فل 
 جرةية فل ن ور ال لإلة والتل تت لا لربمر لررإلة المعلم   فل ررر  ي  ت رفرتا  وممررسرتا ، و 
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 ال  أ  تئ  ر منفومة ال ي  لدد ال لإلة منا  أ  ي ونوا مارح فل ال دو، النسنة وال  إلة، فضق
أ إلنت نرجة يسعا لل ار جميع العرمل   فل الم دا  التربول إلعد أ  تئوهت فل السنوات األت ر، 
إلسةا ت ا ر التربية الموا ية. وهاا يئ ر للا ت دي  المعلم   نمراج لل دو، النسنة م  تقل استغقل 

نضور للمدرسة ومواال د احن را  منار، وسع ا  للا تن  ا و ت الن ة إل راللية، والت  د إلمواال د ال
فا  ح  ،التعليمرت وال رارات، وربمر يع د الك للا  نرالة المعلم   إل همية العمر الال ي ومو  إلش

  م  تقل ت دي  م رهي   جرةية، وال ي  ح تعل  لفة ف م ةر ي دمو   يمر واتجرهرت ي دمو  لل لإلة معر 
نمر م  تق ل ممررسرت الملية داتر ال ل وتررجش، فضق ال  ررإلة المعلم   فل لالرد، نفرية وا 

ةنر  منفومة  ي  ال لإلة والتل أ إلنت مئوهة فل هاه األير  نت جة ل يرد، وسر ر احت رل، ن   
 أ إلنت التربية الموا ية ت ان  التربية الرسمية وتسإل ار أنيرنر. 

ر نرز المعلم   اللا ةنر  الق رت مرت ع يفا ون ول مجرل العق رت مع اآلتري  اللا ت د ر  
 جرةية مع الجميع  ر مة اللا احنترا  المتإلردل، لقست رد، م  تةرات ال مق  فل المجرحت  رفة، ل

وربمر يع د الك للا  نرالة المعلم   إل نا  الإلرر، ال  أسر، واند، متكرملة ومتمرس ة يسودهر جوم  
  جرةل وفرالر. لوتن تح اللا المجتمع المنلل إلئ ر كة ن ي ية الود واحنترا ، الل ار أ  تعمر إلئرا

ومجل  مجرل األدا  التعليمل مرت عًر  دلر اللا  ير  المعلم   ةإالداد الت م ال  لية واستتدا  
نجر  المار  الم لوإلة لة، فضق ال  امتقكا  المارر، فل  ر  ت وي  واسترات جيرت تدريسية ند ا

الجاود الكة ر، والنا اة التل  ةالار المعلمو  فل ةنر  ت م ف لية  منا ، وربمر يع د الك للا
ويومية ئرملة ومرنة تتضم  أسرل ا واسترات جيرت ند اة، فضق ال  ررةتا  فل تن  ك الك ر ، 
والمارر، فل تن  ك المار  فل الو ت المندد، للن ول اللا الانر  والت د ر م  المد ري  و معر فل 

 جرةية لتنس   األدا  الك للا والل المعلم   إلرآلارر ا ا دارية، وربمر يع د د إلعض المنر ا ت ل  
 التعليمل اللا ت وير المدرسة وتنس نار. 

لح أنار مر  الت ةدرجة مرت عة، فربمر ون ول مجرل النمو المعرفل والمانل اللا أ ر ت د ر 
 يرمش إلمترإلعة  ر  د تنول م   يع د الك للا أ  األالمرل الكترةية التل أ إلنت ترهك  رهر المعل 

نش أ  ي وره معرفير ومانير، وربمر أ   سمر م  المد ري  يعت د أ  إلعض المعلم    مر هوجد د م  ئ
 دلر اللا مترإلعة المعلم   مر  ال إلنرجة للا التدريا والت ه ر والتوجيش. وارت رع ت د ر هاا المجرل 

علمية، فضق ال  احست رد، م  التكنولوجير الند اة فل لمر هوجد د االتمردا اللا الدراسرت والمراجع ال
تنس   تعل  ال لإلة، واحنت رل م  التنف ر للا الت ة ك، وربمر يع د الك للا والل المعلم   إل   
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نمر متغ ر،، وأ  األسرل ا وال را ك العردية أ إلنت ر ر فراللة حةد م   المعرفة ليست ارةتة وا 
ال  أ  المعلم    تعرملو  مع ج ر متتلل ومن تح اللا التكنولوجير  ت ويرهر ل يرد، فرالل تار، فضق

 جرةية لح م  تقل ت وير معرفتا  لق سة ر للا التعرمر معا  إل ور، واللا وسر ر احت رل ف
 و يرد، تةرتا  فل استتدا  التكنولوجير الند اة. 

مجرل اللا ت د ر  ون ول الكلل اللا ت د ر مرت ع فربمر تعد هاه نت جة من  ية فن ول  ر
والل ال نة الدراسة إل همية للا مرت ع أدد للا ن ول الكلل اللا ت د ر مرت ع وربمر يع د الك 

حجتمرالل المرت ع للمعل  المتم  ، ت د  الوفي ل لل رد واللا الوضع ااألدا  الوفي ل وأاره اللا ال
 فرلمعل  النرجح ي در م  المجتمع. 

أن ( والتل أئررت للا 2226ليش دراسة الةلود )لتو لت مر  وات  ت هاه الدراسة ج  ير مع 
نواف  معلمل ال  و  األولية م إل ة ةدرجة مرت عة فل   رع تةوك التعليمل، وأ  أدا  معلمل 

 ال  و  األولية  ر  مرت عر فل جميع المجرحت. 
درجؤة  ( بؤينα≤,0,1هل توجؤد عالقؤة تات داللؤة إحصؤائية عنؤد مسؤتوى الداللؤة )الساال الثالث: 

مؤان للرقابؤؤة اإلداريؤة ومسؤؤتوى األداء ممارسؤة مؤديرى المؤؤدارس بمحافظؤة الباطنؤؤة جنؤو  سؤؤلطنة عُ 
السةةهال تةة  نسةةرا م ةة وفة معةةرمقت ارتإلةةر  ة رسةةو  ةةة   درجةةة  الةة لإلجرإلةةة  الؤؤوظيفي للمعلمؤؤين 

ي ل مةةةر  للر رإلةةةة ا داريةةةة واألدا  الةةةوفممررسةةةة مةةةد رل المةةةدارر إلمنرففةةةة الإلر نةةةة جنةةةوا سةةةل نة ال  
 .(  ة   نتر ج الك9للمعلم  ، وجدول )

مصفوفة معامالت ارتباط بيرسون بين درجة ممارسة مديري المدارس بمحافظة (: 6جدول )
 مان للرقابة اإلدارية واألداء الوظيفي للمعلمينالباطنة جنو  سلطنة عُ 

األدا   
 التعليمل

العق رت مع 
 اآلتري 

السلو يرت 
 واحنضإلر 

النموالمعرفل 
 الكلل لمانلوا

ال رار 
  2422**  24222**  2427**  2425**  2425** ا دارل 

  2420**  24227**  2429**  2426**  2422** ا دارل 
  2427**  2422**  2426**  2420**  2422** ال نل

الوسر ر 
  2422**  2422**  2427**  2425**  2426** الر رةية

  2425**  2426**  2422**  2422**  2427** الكلل
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معرمقت ارتإلر  ة رسو  ة   درجة ممررسة مد رل المدارر  ( أ  جميع  ي 9 تة   م  جدول )
 رنت موجإلة ودالة  مر  للر رإلة ا دارية واألدا  الوفي ل للمعلم  إلمنرففة الإلر نة جنوا سل نة ال  

درجة ممررسة مد رل دت ، والعق ة  ردية أل أنش  لمر  ا(α≤2420)لن ر يًر الند مستود الدحلة 
األدا  الوفي ل  اد مستود  المدارر إلمنرففة الإلر نة جنوا فل سل نة المر  للر رإلة ا دارية

، وربمر يع د الك للا التداتر الكة ر والواضح مر ة   مجرحت الر رإلة ا دارية ومجرحت للمعلم  
ل   لااألدا  المرروإلة فل المهسسرت، فرلعق ة واي ة ة   الر رإلة ا دارية و  ر ، األدا  الوفي ل، 

الر رإلة ت ير األدا  وت نيح احننرافرت، وتعمر اللا الت كد م  تن  ك الت م، و د  ت لا األمر 
جرا  تغ رات فل وفر ل ا دار، لت نيح احننرافرت  تعد ر أسلوا التوجيش أووضع أهدا  جد د،، وا 

نفيمل، واألتا إل سرل ا الت وير التنفيمل لرفع   ر ، فل الةنر  الت ةيأوضرور، ال ير  ةإجرا ات تعد ل
األدا ، فضق ال    ر ، األدا  فل المهسسرت ت ضل ر رإلة وت  يمر مستمرا ل دا ؛ ةاد  توجيش 
الوجاة ال نينة، ف لمر ت امت ال يردات فل و ت مإل ر العنر ر األسرسية التل تن     ر ، األدا  

   ك األهدا  المرجو،. لتن ةستتدمار إل راللياست رالت أ  ت
القو، اللا أ  ت  ي  أدا  العرمل   م  أه  األمور التل تعنا ةار الر رإلة؛ أل  ت  ي  أدا  العرمل   
هوأند أه  األنئ ة التل ي و  ةار المد ر لكل يندد   ر ، مرهوسيش و درتا  فل أدا  العمر، وتاد  

ج األدا  الضع ل، ن    نرل اوواألدا  الج د الر رإلة للا ت  ي  األدا  وتئجيع األدا  الج د والق
م رفآت ونواف  مع نة، مار احالترا  ةااا األدا  والئ ر والمعرملة ال  إلة، ة نمر اوواألدا  الضع ل 
 د ينترجو  للا الم يد م  التوجيش، ويست يع مد ر المدرسة أ  يستع   ةإلعض المهئرات لت  ي  

 . أدا  المعلم   والعرمل   فل المدرسة

درجة ممررسة مد رل المدارر إلمنرففة الإلر نة وأكةر  يمة لمعرمر احرتإلر   رنت ة   الكلل ل 
(، وربمر 2425و ر  يسرول ) مر  للر رإلة ا دارية وللكلل ل دا  الوفي ل للمعلم  جنوا سل نة ال  

ا دارية تعد هاه النت جة من  ية فوجود الق ة  ردية موجإلة اللا  ر مجرل م  مجرحت الر رإلة 
ومع  ر مجرل م  مجرحت األدا  الوفي ل أدت للا وجود الق ة  وية وموجإلة اللا الكلل، وربمر 

 لايع د الك للدور الكة ر الال تنداش أسرل ا الر رإلة الند اة فل تنس   األدا  الوفي ل للمعلم  ، 
  لاا أةدالوا رو ي رففل مارما  وأالمرلا  وسسينرسةو  لاا   روا و يئعر المعلمو  إل نا  مرا ةو  

درجة  دارل وإلعد ال رار ا دارل لاوأت نوا الملا . وأ ر  يمة لمعرمر احرتإلر   رنت ة   الإلعد 
ب   إلعد مر  للر رإلة ا دارية و ممررسة مد رل المدارر إلمنرففة الإلر نة جنوا سل نة ال  
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بمر يع د الك للا أ  (. ور 24222و ر  يسرول ) ل دا  الوفي ل للمعلم   النموالمعرفل والمانل
المإلرلغة فل المترإلعة الد ي ة لدوا  المعلم   واحنتفر  إلرلن ز ال  ية، وت   د أةواا ال ر  
المرلل فل مجرحت مندد، جدا، ربمر تتلك نسرسية الند إلعض المعلم  ، ممر يضعل نمرسا  للا 

الم ترنرت واألف رر التل م   ي المئرر ة ال راللة فل الدورات التدريةية وفل ت وير أن سا ، وفل ت د
 نار المسرهمة فل ت وير المدرسة ورفع   ر تار.  ئ

 التوصيات: 
 :تلومنر ئتار فإ  الدراسة تو ل إلرآل الرض نتر ج الدراسة إلعد

ري  اللا ممررسة الر رإلة ا دارية فل الم دا  التربول لوجود العق ة ال وية والموجإلةة  تئجيع المد  .0
 لوفي ل للمعلم  . ة نار وب   المستود ا

توجيةةش احنتإلةةره للةةا  يةةرد، احهتمةةر  إل سةةرل ا الر رإلةةة ا داريةةة وتنةةد اار ألهم تاةةر الكة ةةر، فةةل ت ةةوير  .2
 المدرسة وتنس   األدا  الوفي ل للمعلم  . 

ضةةةرور، ل جةةةرد ةةةةةرامج ت ه ليةةةة وتدريةيةةةة للمعلمةةةة   اول التةةةةرات ال ويلةةةة للن ةةةةرظ اللةةةا اسةةةةتمرار  .2
 للا الت وير والتغ  ر.  ال ر ا  و يرد، نمرسا 

 لجرا  م يد م  الدراسرت العلمية اللا متغ رات جد د، ل  تتنرولار الدراسة.  .1
 احهتمر  إلرلت ررير الر رةية ومترإلعة مر  رد ف ار.  .7
 احهتمر  ةتئجيع المعلم   وتوال تا  إلممررسة الر رإلة الااتية.  .9

 المراجع
 . ا س ندرية: الدار الجرمعية،. العامة اإلدارة(. 2227اةوإل ر، م   ا منمود. ) -
نموتج مقترح للرقابة اإلدارية لوزارة التربية والتعليم األردنية (. 2229أةونيرنة، منوه منمد. ) -

. األرد : رسرلة د توراه ر ر منئوره، جرمعش المر  في ضوء الواقع واالتجاهات المعاصرة
 العربية للدراسرت العلير. 

مدى فعالية أسالي  الرقابة في الماسسات العامة في قطاع  (.2229أةومرضل،  رمر أنمد. ) -
 الجرمعة: فلس   ، ا سرا  لل احنسنرا ر ، إلعد   رع وت وير إلن  م د  لمهتمر تنميةغزة. 

 . 07/2/2229-02ا سقمية فل ال تر، م 
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 (. م او  الر رإلة الااتية وفلس تار لدد مد رل المدارر2222األنمد، الةد الع ي  أنمد. ) -
دراسات في المناهج الارنوية ةدولش الكويت ودورهر فل ت ع ر أداره الجود، التربوية الئرملة. 

misr. -http://www. tadres، 134، الكويت -وطرق التدريس
com/magazine_details. php?ID=139 . 

الحوافز الممنوحة لمعلمي الصفوف األولية وعالقتها بتحسن  (.2226مد م لح. )الةلول، من -
. األرد : رسرلة االبتدائية بقطاع تبوك التعليمي المدارس وجهة نظر مديري  أدائهم المهني من

 مرجست ر ر ر منئور،، جرمعة مهت. 
الرقابة اإلدارية دور المساءلة والتفويض اإلداري في (. 2225منمد نس  . ) ةالجمعر ، نردي -

. األرد : رسرلة األردن التربية والتعليم في من وجهه نظر العاملين في وحدات الرقابة في وزارة
 مرجست ر ر ر منئوره، جرمعش ال رموك. 

 ا دارية العملية وفر ل ممررسة (. درجة2226النرانئة، منمد الةود؛ وم رةلة، منمد  رس . ) -
دمشق للعلوم التربوية  جامعة مجلةاألرد .  فل والتعلي  لتربيةا مد ريرت فل رهسر  األ سر  لدد

 . 192-267(، 1+2) 27،  جامعة دمشق -والنفسية
 . المر : دار نرمد لنئر والتو يع. مبادئ اإلدارة الحديثة(. 2229نري ، نس  . ) -
التعليم.  لمنظومة جديد الهندسة، مدخل إعادة ثورة(. 2225العفي . ) الةد نس  ، سقمة -

 الجد د،.  الجرمعة  س ندرية: دارا
 العمر فل األدا  ضغو  أار(. 2202تلي رت، الةد ال ترح  رلح؛ والم ررنة، ئري  منمد. ) -

دمشق  جامعة مجلةاألرد .  جنوا ل لي  فل الن ومية األسرسية مد رل المدارر لدد الوفي ل
 . 912-766(، 2+0) 29، جامعة دمشق -للعلوم التربوية والنفسية

دار وا ر  :. المر (. إدارة الموارد البشرية2,,2ره، الةد الإلررل؛ وال إلرغ،  ه ر نعي . )الد -
 لنئر والتو يع. 

درجة ممارسة الرقابة اإلدارية في المدارس الحكومية الثانوية في (. 2202الرئ دل، مسرالد. ) -
مهتة، . األرد : رسرلة مرجست ر ر ر منئور،. جرمعة منطقة حائل من وجهة نظر المعلمين

 الكرك. 
، الكرك، األرد : منئورات 0.  الرقابة اإلدارية في منظمات األعمال(. 0667ال الةا، فر  . ) -

 جرمعة مهتة. 

http://www.tadres-misr.com/magazine_details.php?ID=139
http://www.tadres-misr.com/magazine_details.php?ID=139
http://www.tadres-misr.com/magazine_details.php?ID=139
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أار الوندات الر رإلة ا دارية اللا أالضر  ه  ش التدرير فا (. 2200، ميسو   قع. )لال الة -
 . 221 -209(، 0)22، ةالجامعة األردني  -دراسات، العلوم التربوية الجرمعرت األردنية. 

(. الر رإلة ا سترات جية ووا ع ت ةي ار فل   رع التعلي   ةر 2222س د، الر ل الةد الرنم . ) -
 . 222-057، 027 م ر، -المجلة العلمية لعلوم التربية البدنية والرياضيالجرمعل. 

دراسة  أثر تطبيق اإلدارة االلكترونية في مستوى أداء العاملين(. 2200الئارل، منمد. ) -
 . األرد : رسرلة مرجست ر ر ر منئور،. جرمعة مهتة. تطبيقية فى جامعة تبوك

الرقابة اإلدارية على ماسسات التعليم العام في سلطنة (. 2202العرمرية، ليمر  ةنت نم د. ) -
 سل نة المر : رسرلة مرجست ر ر ر منئور،، جرمعة السل ر   رةور. عمان )تصور مقترح(. 

 م  وجاة الةترا  تربية مد رية فل المدارر مد رل  أدا  فراللية (. درجة2202)العمرات، منمد.  -
 . 276-216(، 9)1، جامعة اليرموك -التربوية العلوم في األردنية المجلةف ار.  المعلم   نفر

مدى ممارسة مديري المدارس الثانوية في محافظة مادبا (. 2222اليرش، رضوا  مجرهد. ) -
األرد : رسرلة مرجست ر ر ر منئور،، جرمعة هة نظرهم ونظر المعلمين. للرقابة اإلدارية من وج

 ال رموك.
تطوير مهام مدير المدرسة فى سلطنه عمان فى ضوء (. 2225الغرفرد،   يش ةنت سع د. ) -

 سل نش المر : رسرلة مرجست ر ر ر منئوره، جرمعش السل ر   رةور. المحاسبية. 
 . المر : دار  نو  المعرفة. ة بالرقابةاإلدار (. 2222ال رالورل، منمد اليسا. ) -
 . ة روت: منئورات الن و ية. اإلدارة العامة(. 2222المجاوا،  رر . ) -
أثر جودة مخرجات نظم المعلومات اإلدارية على فاعلية الرقابة (. 2221الارئ ، الردل. ) -

 الخاصة. مقارنة بين الجامعات الحكومية والجامعات اإلدارية في الجامعات األردنية دراسة
 رسرلة مرجست ر ر ر منئور،. : األرد 

، ال رهر،: مر   ت وير األدا  2.  مهارات أداره األداء(. 0666) هقل، منمد الةد الغنا. -
 والتنمية. 

. السعودية: ال إلعة الارنية،  لية الرقابة في اإلدارة العامة(. 0661يررل، منمد الةد ال ترح. ) -
 عود. العلو  ا دارية، جرمعة الملك س



 "منمد أم  " ال ضر،، أ.د. ليمر  المعوللأ.                 .....للر رإلة ا دارية والق تاردرجة ممررسة مد رل المدارر 

66 

- Dewolf, Inge, & Jenssens, Frans. (2007). Effects and side Effectes of 

Inspection: An Overview of Emprical Studies. Oxford Review of 

Education- Taylor & Francis, Ltd,(33(3: 379-396. 

- Eden, D. (2001). Who Controls the Teachers? Overt and Covert Control 

in Schools. Educational Management Administration Leadership- 

University of Warwick, 2(1), 97-111. 

- David, F. (2001). Strategic Management Concepts. 8th edition. New 

Jersey: Prentice Hall. 

- Goedele V, Jan V, Mntin V & Peter, p (2010). Using school performance 

feedback: perceptions of primary school principals, Journal of School 

Effectiveness and School Improvement- UK , 21(2), 167-188. 

- Haugalokken, V & Ramberg, P. (2007). Autonomy or control: discussion 

of a central dilemma in developing a realistic teacher education in 

Norway. Journal of Education for Teaching: International Research 

and Pedagogy - Routledge, part of the Taylor & Francis Group, 
33(1), 55-69.         

- Poon, J (2004). Effects of performance appraisal politics on job 

satisfaction and turnover intention, Personal Review- Emerald Group 

Publishing Limited, 33(3), 322-334.              

- Rue ،LW & Byars. LL, 2005, Management –Skills and Applicatoin, 

McGraw Hill ،USA: 11 edition,2004.  

- Timperley, H. (1998). Performance appraisal: principals’ perspectives 

and some implications, Journal of Educational Administration- 

Emerald Group Publishing Limited, 36(1), 44-58. 

- UNDP (2002). Handbook on Monitoring and Evaluation for Results. 

New York: UNDP.  

- Zarifa, D, & Davies, S, (2007). Balance of Powers: Public Opinion on 

Control in Education. The Canadian Journal of Sociology -University 

of Alberta, (32)2, 259-278.  
 

 
 
 

http://www.tandfonline.com/action/doSearch?action=runSearch&type=advanced&searchType=journal&result=true&prevSearch=%2Bauthorsfield%3A%28Haugal%C3%B8kken%2C+Ove+Kr.%29
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02607470601098310
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02607470601098310
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02607470601098310
http://www.ingentaconnect.com/content/routledg;jsessionid=4tml7ej01q3g9.alice
http://www.jstor.org/action/showPublication?journalCode=canajsocicahican

